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Odpust parafialny ku czci Narodzenia NMP 
 

Wprowadzenie:   Z radością obchodzimy dziś odpust parafialny ku czci Narodzenia 

Matki Bożej. Siedliska Pani w dniu imienin tej parafii składa nam dobre życzenia, 

czyli wyprasza nam u Boga zdroje łask. Jak co roku w dzień odpustu przynosimy do 

stóp Maryi w tajemnicy Jej narodzenia, chleb i wieńce żniwne, owoce ziemi i pracy rąk 

ludzkich. Razem z Maryją trwamy przed Bogiem we wspólnym dziękczynieniu  za 

tegoroczne plony, oraz przez Jej wstawiennictwo chcemy prosić Pana nieba i ziemi o 

dalsze błogosławieństwo, dobre plony w przyszłym roku a także opatrzność Bożą nad 

nami oraz całą parafią. Oddajemy w ręce Maryi, Patronki naszej Parafii wszystkie nasze 

prace, starania i dobre zamiary, i prosimy aby w przyszłości pojawiły się dobre owoce 

naszego ziemskiego życia. Byśmy kiedyś mogli stanąć przed Bogiem z naręczem 

pełnym dobrych uczynków, i zasłużyli na udział w Bożym spichlerzu, czyli niebie. 

      Prosimy dzisiaj także o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zwłaszcza łaskę 

dobrego zdrowia, i szczególną opiekę Matki Bożej, Siedliskiej Pani dla wszystkich 

biorących udział w opuście, parafian i zacnych gości. 

Ogłoszenia duszpasterskie:  Msze święte dzisiaj o godz.:   7.00, 9.30, suma odpustowa o godz. 11.00 
połączoną z dziękczynieniem za tegoroczne plony, z uroczystym wprowadzeniem do Kościoła wieńców żniwnych 

sołectw, które tworzą naszą parafię (Siedliska – Bogusz, Smarżowa, Bączałka, Grudna Dolna) oraz procesją wokół 

Kościoła na zakończenie uroczystej Mszy. Dzisiaj także Msza Święta po południu o godz.  15.00. W 

GŁOBIKÓWCE o godz. 8.15 Przed każdą Mszą wypominki i modlitwa wstawiennicza Kościoła  za zmarłych z 

naszych rodzin. OD PRZYSZŁEJ SOBOTY O GODZ. 18.00 ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIĄ MSZA JUŻ Z 

NIEDZIELI!!! 

 Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. 

 We wtorek 13 września o godz. 18.00  będziemy przeżywać kolejne (już przedostatnie w tym roku) 

Nabożeństwo Fatimskie połączone z procesją różańcową wokół Kościoła i okolicznościowym kazaniem. 

Jak zawsze zapraszam na to nabożeństwo parafian i gości. Wyjątkowo w tygodniu wychowania 

zapraszam kandydatów do sakramentu Bierzmowania, czyli uczniów z klas IV, VII i VIII SP Siedliska 

Bogusz i Smarżowa. Dla nich obecność obowiązkowa. Prośba by figurę Pani Fatimskiej niosły Rodzice 

Kandydatów do Bierzmowania z klasy VIII. Dobrze by było jakoś się wcześniej zorganizować.  

 W środę Nowenna do Matki Bożej Patronki naszej Parafii. A w piątek Nabożeństwo do Miłosierdzia 

Bożego. Zapraszam parafian do wspólnej modlitwy.  

 W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO 

PRZEKAZU. Po Mszy Świętej składamy ofiary do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w 

Krakowie i Tarnowie.  

 Zawsze kiedy przeżywamy odpust parafialny to przychodzą mi na myśl słowa pewnego wiersza: „Żeby 

dzisiaj było pięknie, tak dostojnie i odświętnie, wiele na to się złożyło, wielu ludzi się trudziło”. Najpierw 

chciałbym podziękować  Ks. Zygmuntowi OGÓRKOWI, proboszczowi parafii Grudna Górna, za trud 

wygłoszenia misji parafialnych i przewodniczenie LITURGII SUMY ODPUSTOWEJ. To podziękowanie i 

życzenia, zarówno od de mnie jak i całej parafii wypowiedzą dziewczynki z DSMu.  

 Drodzy! Jest jeszcze druga część tego wierszyka: „Dziękuję dzisiaj wszystkim co mi czynem przygotować 

odpust dopomogli,  zapewniając ich, że zawsze będę się za nich modlić”. Lista tych co pomogli przygotować 

i odpust i misje parafialne jest długa. A mam na myśli Strażaków z OSP Siedliska Bogusz, Panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich, Sołtysów poszczególnych miejscowości i przedstawicielom poszczególnych sołectw z 

wieńcami dożynkowymi, LSO, DSM, tym którzy w czasie procesji nieśli baldachim, figury, feretrony, 

Panu Organiście Andrzejowi, Panu Kościelnemu Janowi, grupom sprzątającym, dziękuję za wiejskie 

chleby Państwu Bożenie i Zbigniewowi Kudłacz ze Smarżowej, oraz chleb jako dar ołtarza. Dziękuję 

wszystkim zacnym gościom którzy przybyli do Siedlisk na odpust na czele z Panem Burmistrzem 

Wojciechem Staniszewskim z Małżonką. 

Niech Matka Boża Patronka tego Kościoła i Parafii wszystkim Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i 

ma zawsze w swojej opiece. 



 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach, a 

dziękuję Paniom i Panom: Adaomwi czyż, Władysławowi 

Kowalewskiemu. Małgorzacie Kurcz, Wandzie Zięba i Sławomirowi 

Smołucha  oraz drugiej grupie  Pani Małgorzacie Wyszyńskiej, Annie 

Czarneckiej, Krzysztofowi Panocha i Panu Wojciechowi 

Tomaszewskiemu i Sebastianowi Dziurdzik  oraz ofiary po 250 zł na 

kwiaty i potrzeby kościoła. Serdeczne Bóg zapłać Paniom za troskę o 

czystość i kwiaty w Kościele w Głobikówce. W sobotę o godz. 13.00 

chrzest Laury Wojtasińskiej, a o godz. 14.00 Uroczystość ślubna Marleny 

Cyc i Piotra Rogowskiego. Niech Patronka Parafii wyprasza Boże 

błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.  

 

 

 

 

 

 

 

 


